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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Időpont:  2018. 01. 14. (vasárnap) 1100 óra 
Helyszín: Tájfun Biliárdszalon - 1145 Budapest, Szugló u. 65. 
Tárgy:  Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág Közgyűlése  
 
 
Luca Gábor elnök köszönti a megjelenteket és tájékoztat, hogy a megjelent tagok élni kívánnak a küldött szavazatokkal. Az 
összeszámlálást követően megállapításra kerül, hogy az alábbi egyesületek és képviselők regisztráltak a közgyűlésre: 
 

MonoPool BSE 
Legitim Team  

Luca Gábor 
Luca Gábor 

Pirat SE Bese Károly (Békési László meghatalmazással) 
Zalaegerszegi BSE Novák Zoltán 
Szegedi BSE 
Scorpion SE 
Gyömrői SE 

Papp Attila 
Dr. Török Éva, (Papp Attila meghatalmazással) 
Spitzer Tamás 

 
Továbbá új egyesületek, illetve képviselőik: 
 

Calliotel Sportklub 
Dynamic BSE 

Békési László 
Solymosi Gábor 

Gyáli Amatőr SE Losonczy Ferenc 
 
Luca Gábor bejelenti, hogy a közgyűlés határozatképes, azon a képviselők  több, mint 50 %-a + 1 szavazat jelen van. Összes 
szavazati arány: 15 szavazat. Luca Gábor indítványozza, hogy levezető elnökként Novák Zoltán vezesse a közgyűlést és 
Jegyzőkönyv vezetőként Luca Gábort, hitelesítőként pedig Békési Lászlót és Keidl Mártont javasolja. A jelenlévők egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az indítványt. 
 
 
Luca Gábor az alábbi napirendi pontok tárgyalását javasolja, továbbá kéri, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel elsőként a 
csapatbajnokság kérdése kerüljön megbeszélésre: 
 

1) Beszámoló a 2017. év működéséről és eseményeiről  
2) 2018. évi versenytervek ismertetése  
3) 2018. évi költségvetés elfogadása  
4) A határidőben benyújtott pót napirendi pontok tárgyalása 

 MBSZ Fegyelmi Bizottsági tag (Pool Szakági képviselő) megválasztása 
 Alapszabály módosítás: A szakági közgyűlés fogadja el a jövőben a szakmai tervet 
 Alapszabály módosítás: A szakági közgyűlés döntsön 2 osztályos CSB indításáról 
 "B" licensz" bevezetése. A PSZ versenyeken kiesett "B" kategóriás versenyzők részére, délután újabb verseny 

kerüljön lebonyolításra. A javaslat részletei (idézet): 
" Javasoljuk a "A" és "B" licenc bevezetését a ( licenc díj egyaránt 5000 Ft) a "B" licencet az egyesületek által 
javasolt, és az elnökség által (akár megbízottak segítségével) jóváhagyott játékosok válthatnak. A fentiek oka, 
hogy újra bevezetésre javasoljuk, a közös indulású ("A", "B" licenc) és a csoportmérkőzések után, illetve a dko 
meghatározott szakaszában a kiesett "B" licences versenyzők külön versenyét. Mivel a "B" licenc azonos 
költségeket visel, fordulónként  az első három helyezett kisméretű kupákat ( ennek költsége max. 4-5000 FT/ 
forduló.) és a hat forduló után az összetett 1.-3. némileg nagyobb méretű serleget kapjon. Az egész 
versenyrendszer, és egyéb anyagok hamarosan elkészülnek, és az elnökséghez eljuttatjuk. Természetesen 
javasoljuk a nyilvános, egyesületetek általi megismertetést, vélemények javaslatok megtételét, s amennyiben 
ezek megtörténnek , a közgyűlés előtt még egy összegzés elkészítését is vállaljuk. Papp Attila SZBSE elnök. 

 Szavazati jogok felülbírálása a PSZ és CSB versenyeken induló versenyzők tekintetében 
5) 2018. évi csapatbajnokság díjainak befizetése és sorsolása  

 
Jelenlévők a javaslattal egyetértenek és a napirend módosítást elfogadják. 
 
 
Novák Zoltán javaslatára első napirendi pontként indítványozza az MBSZ Fegyelmi Bizottságába, Pool Szakági képviselő jelölt 
megválasztását. Luca Gábor előadja, hogy a tisztségre egyetlen jelölés érkezett Spitzer Tamás személyében, aki a megválasztása 
esetén a tisztséget elfogadja. Luca Gábor tájékoztatja a tagokat, hogy az MBSZ Közgyűlése 2018. május hónapban fog dönteni a 
Fegyelmi Bizottság tagjairól, továbbá a megújított fegyelmi szabályzatról.  Novák Zoltán kéri a tagokat, hogy szavazzanak Spitzer 
Tamás személyéről.  
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1/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Spitzer Tamást a Pool Szakág közgyűlése jelöli az MBSZ Fegyelmi Bizottságába. 
Igen szavazat:  14  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  1 
 
 
Novák Zoltán felkéri Luca Gábort, hogy összegezze a 2017. évet. A szakág elnöke részletesen ismerteti a versenyekkel kapcsolatos 
valamint a 2017. évre vonatkozó pénzügyi adatokat. Tájékoztat, hogy az elmondottak részletesen megtalálhatók a jelen 
közgyűlési meghívó mellékleteként megküldött dokumentumokban, amelyek egyben a szakág weboldalán is közzé lettek téve. 
Elmondja továbbá, hogy a 2017. évben több játékos ellen is kellett büntető szankciókat alkalmazni. Habó Alex, Luca Gábor írásbeli 
figyelmeztetésben részesültek, akik lemondtak fellebbezési jogukról. Solymosi Gábor írásbeli figyelmeztetésben részesült, aki ez 
ellen fellebbezett az MBSZ II. fokú Fegyelmi Bizottságánál. Fentieken felül Solymosi Gáborral szemben a szakág vezetése 
szerződés szegés miatt felmondta a sportolói támogatási szerződést és visszakövetelte a részére kifizetett állami támogatás 
összegét. Solymosi Gábor a visszafizetést megtagadta, tudomásul véve, hogy addig játékjogot nem kaphat. A versenyző az ellene 
hozott intézkedéseket vitatja, azonban az ügyben kizárólag bírósági döntés jogosult határozat hozatalra. 
 
Idő közben Spitzer Tamás elhagyja a helyiséget, mert a párhuzamos zajló biliárd versenyen vesz részt. Így a szavazatok száma 15-
ről 14 szavazatra csökkennek. 
 
2/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a 2017. évi beszámolót. 
Igen szavazat:  11  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  3 
 
 
A 2018. évi költségvetés megtárgyalása előtt Papp Attila kérdéseket tesz fel, amelyekre az elnökség tagjai válaszolnak: 

 Miért nem választás útján lett Keidl Márton játékos képviselő?  
Ez felkérésre történt, amelyet meghatározhat az alapszabály II.2.2.f pontja is 

 Miért nem szerveződik Szegedre verseny, például a szenior? 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a szegedi versenyeken a helyi versenyzők az elvárható részvételi 
létszámhoz képest is kevesen neveztek. A magas létszámú budapesti versenyek résztvevői pedig nem garantálhatók 
vidéki helyszíneken. A szakág gazdálkodási terveit viszont csak nagy létszámú versenyekkel lehet fenntartani. Több 
szenior versenyzővel is beszéltünk, akik a zalaegerszegi helyszínt favorizálták. 

 Miért nincs két osztályos csapat bajnokság? 
Már a tavalyi közgyűlésen megbeszéltük, hogy hiteltelen az, hogy NB I-ben 4 és NB II-ben 8-10 csapat induljon. Ilyen 
alapon elég lenne, hogy csak a legjobb két csapat induljon a bajnoki címért. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a 
biliárd egyéni sportág, a csapatbajnokságot csak kiegészítő tevékenységként, csapat összetartó hétvégéknek 
tekintjük. 2018. évre új típusú bajnokságot szerveztünk, rendkívül pozitív visszajelzésekkel. Ebben a formában 
viszont elképzelhetetlen, hogy több osztályos bajnokságot szervezzünk. A kérdés olyan szinten is értelmezhetetlen, 
hogy pont Papp Attila javaslata alapján módosult a CSB versenyek menete és kiírása. 

 Meg kell határozni már most, hogy a 2019. évre kik és milyen feltételekkel legyenek válogatott versenyzők! 
Ennek részletes kiírása a jelen közgyűlésen felvetett javaslatok alapján 2018.01.31. napig kidolgozásra és a szakág 
weblapján kiírásra kerülnek. 

 Miért nincs NB II. bajnokság? 
Mert erre több próbálkozás is elindult, de konkrét igény nem keletkezett. Ráadásul kis létszám mellett ez nem is 
aktuális. Helyette minden verseny végén a selejtezőből kiesett játékosoknak "vigaszági" versenyt szervezünk. Ennek 
győztese a soron következő pontszerző versenyen díjmentesen indulhat. 
 

3/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése a javaslatokat és azok válaszainak elfogadását egyben szavazza meg. 
Igen szavazat:  14  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
Papp Attila javaslatot tesz az alapszabály I.1.2.d.) pontjának módosítására: 

"a következő évi szakmai és költségvetési terv megtárgyalása, elfogadása" 
 
4/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése a javaslatot elfogadja. 
Igen szavazat:  14  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
5/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése határoz, hogy a korábban (Papp Attila javaslata alapján) meghatározott, internetes körlevelezések 
alapján részletezett CSB menetrendet jóváhagyja. 
Igen szavazat:  14  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
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6/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja, hogy az NB II. egyéni bajnokság helyett a vigaszági versenyek lebonyolítását vezesse be. 
Igen szavazat:  11  Nem szavazat:  3  Tartózkodás:  0 
 
 
Ezt követően Luca Gábor ismerteteti a már szintén előzetesen megküldött, 2018. évre vonatkozó költségvetési terv részleteit. 
 
7/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a 2018. évi költségvetési terv beszámolót. 
Igen szavazat:  14  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
Papp Attila javasolja, hogy a jövőben a költségvetési tervben szereplő összegek tekintetében, 10 %-nál nagyobb teljesítési eltérés 
esetén szavazást kelljen tartani a felhasználásról. Ez elsősorban a válogatott keretre vagy nagyobb értékű, előre nem tervezett 
beruházásokra vonatkozik. 
 
8/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  14   Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
Papp Attila javasolja, hogy a jövőben a közgyűlést követően (max. 14 nap) kelljen  befizetéseket teljesíteni, hogy minden egyesület 
tudjon egyeztetni, hogy milyen versenyeken vagy bajnokságban kíván elindulni, illetve mennyi versenyzőt nevezzen. 
 
9/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  14  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
Luca Gábor javaslata a tisztségviselő megválasztás alkalmával történő szavazások menetéről: 
 
A tisztújító szavazás menete: 

1) A közgyűlésnek kell határoznia többségi szavazattal, hány fős elnökség kerüljön megválasztásra. 
2)  Az első fordulóban a jelölteknek el kell érni az 50 %+1 szavazatot, majd ezt követően kiesnek azok a jelöltek, akik ezen szavazati 

többséggel nem rendelkeznek.   
3)  A második fordulóban - ha az előzetesen meghatározott létszám feletti jelölt marad - továbbjutnak azok a jelöltek, akik a legtöbb 

szavazatot kapták. 
4)  A legkevesebb szavazatot kapott jelöltek közül - szavazat egyenlőség esetén - az tekintendő megválasztott tagnak, aki korábban már az 

elnökség tagja volt. 

 
10/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  11  Nem szavazat:  3  Tartózkodás:  0 
 
 
Papp Attila javasolja, hogy a második szavazási körben törlődjenek azon tagok szavazati jogai, akiknek jelöltjei továbbjutottak az 
első körből.  
 
11/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  3   Nem szavazat:  11  Tartózkodás:  0 
 
 
Papp Attila javasolja, hogy a képviselő küldési jog személyekre szóljon, figyelmen kívül hagyva az 5 versenyen történő részvételt.  
 
12/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  3   Nem szavazat:  11  Tartózkodás:  0 
 
 
Luca Gábor javasolja, hogy a jövőben a CSB versenyek után történő képviselő küldési jog kerüljön törlésre és kizárólag csak az 
egyéni versenyeken induló versenyzők után számítsuk azt, 2 helyett 3 szavazati aránnyal (képviselő küldési joggal). Előadja, hogy 
a biliárd egyéni sportág, és annak működésébe, fejlődésébe azok hozzanak többségi határozatokat, akik tényleges részt is vesznek 
benne. Továbbá ösztönző minden egyesület számára, hogy minél több versenyzőt küldjenek a pontszerző versenyekre. Így 
egyben a sportág népszerűsítése érdekében is jelentős lépéseket tehetünk közösen.  
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13/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  11  Nem szavazat:  3  Tartózkodás:  0 
 
 
Luca Gábor elnök részéről javaslat érkezik, hogy mai naptól az átigazolási lapokat az elbocsájtó egyesületnek is alá kelljen írnia. 
Ennek célja, hogy a korábbi egyesületet, esetleges szerződés szegés vagy jogvita esetén ne lehessen megkerülni. Viszont az 
elbocsájtó egyesületnek ezek hiányában kötelessége aláírni az átigazolási lapot. Jogvita esetén a bizonyító erejű dokumentumok 
csatolásával a szakág elnökségéhez kell fordulni. Az átigazolásra vonatkozó döntés adott esetben visszamenőleges határnapra is 
kiterjedhet. 
 
14/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  14  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
Novák Zoltán levezető elnök szünetet rendel el. 
 
 
A jelenlévő tagok és személyek előtt megkezdődik a 2018. évi Csapat Bajnokság nyílt sorsolása, amelynek végeredménye: 
 
 A csoport:   B csoport: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/2018.01.14.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése a sorsolást hitelesíti, a csoportokba sorolást elfogadja. 
Igen szavazat:  15  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
A sorsolást követően, kérdésre újabb javaslat illetve hozzászólás nem érkezik, ezért Novák Zoltán levezető elnök megköszöni a 
tagoknak a részvételt és a közgyűlést 1400 órakor lezárja. 
 

 

csapat neve csapat neve 

GYÁLI FITTI DRAGONS GYÁLI FITTI RAPTORS 

GYÁLI FITTI SHARKS GYÖMRŐ SE I. 

GYÖMRŐ SE II. KLUB ÉDEN II. 

KLUB ÉDEN I. LEGENDS ZBSE 

PIRAT POOL TEAM SZEGED 

SZBSE I. SCORPION 

GYÁLI FITTI DRAGONS GYÁLI FITTI RAPTORS 


